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لليرذجدت!،عل:فياش!تهـىليلي!تذكا-رلا

تذكراكنها:الثلاثالعنزوتوائمالذئبحكايةالاولى

فرا"-هافيمريضةكانت.محمومةاليوممثلكانتانها

صفاءهيعكرلاوالظلاممساءوالوقتتحتضنهاوالجدة

.الشتاءريحتورجحهلاتياالكازضوءاشعاعاتسوى

ةتائهشبهتسيروهياليوم،اليوممثلمحمومةكانت

صخرةاملمهاتنتحسب،البحرالوازيالكورنيشعلى

يلقون..اليائسونينتحرهنا.المريعةالهائلةالروشة

فييهمدونثمبالهوةيرتطصون،فوقمنباجسادهم

؟الانتحارقررتهلترى..القاع

تماماتذكرلكنها،سنهاكانتكمليلىتذكرلا

فيتعبثوالح!ورمحمومهوهيالانسئلتوانحتى

خطوةتتبعها،بقسؤةخطاهاتتبعوالقافلةرالسهل

لو،وجدتهاوابوهاوامهازوجهاالرجلذاك،خطوة

ىالاولللمرةالحكايةسمعتانمنذانهالاكدتسعلت

.اتالصغيرالعنزاتيفترسلمالذئبانتصدقلسم

عليهاوالحتجدتهاهـلملتانهامنالرغموعلى

موكدةغالبكلاًلجدةلهلفحلفتوبكتواستحلفتها

وقدالعثزاتبامفوجيءاذخاسراارتدقدالذئبان

تلكالليلىة.ذلكتصدقلمليلىانالا.قبلهوصلت

ببابجسدهيحذلاهثاراكضللهايتراءىوالذئبنامت

ذيلهيمدانعليهفيشترطونامهمانهمدعيلانعنزاتبست

يفعلوماذا..اللعنة.كذنبهاقصيراكانانليتحققوا

امامتمثلالنملةصورة!الكثالطويلالذيلذلك.بذيله

النملة:سيدتي.تنتهولمبدات،اذلعبةبداتوهناالذئب

اشارتك:ورهناناخادمك،الجبارةالملكةايتهايا

.الذئابجوعحياتكفيعرفتوماجوعااتضنورانى

شاهدنعندماالبابفتحالحقيراتالعنزاترفخست

اقضميه،.الثقبخلالمن،اللعينالذيلذلك،ذيلي

قصيرااجعليه،شنيءكلعلىلحادرةبارعةلمخلوقةانك

تقضمه.لا.تقضمه.افتراسهنلىيتشنىكي

مجاناذلكتفعلأنابتالنملةانتقولجدتها.تقضمه

الىاذهب.اننديللحمحاجتهتفوقللقمحوحلجتها

فاقضمشتالييكفيالقمحمنكيلالىواحضرالبيدو

الرحمةالذئبينتظرلماذا.العنزتوائموتأكلذيلك

النملةأمنتأتيه

تلكاتملك:وتفكربدهشةاليهاتنطرليلىكانت

محير؟تلكالخارقةالقوىكلالضعيفةةالث

تكاد،الوراءالىتصدهاالريح.النملةبفمرهنالعنزات

الرصسيفحافةعلىتجلس،بجسدهاتتعبأ،بهاثوتمزق

بعيد،مناليهاتنظرالقافلة.المريعةالصخرةعلىالمطلة

يظللكنهبفضولتحركاتهايتابع،زوجها،الرجلذاك

الانتحار؟قررتهلترى:شكدونيتساءلانه،بعيدا

نظرات،خلفهساالقافلةتتمهل،متمهلةالسيرتعاود

مصيرهنينتظرنالعثزات،ولومارجاءتفيضوالديها



امامهاتنتصبالعملاقةالروشةحخرة.غامضبقلق

صخراتعدةفتصنبحصؤرتهاتتزتجنوئيباغراء

يتسمالفخمةالعاليةياتالبنلسلوحفوققابعوالذلب

القافلةفتحثتلهثخلفهاارباصتشيرالتيلذقا!دةبخثث

ترى.الاسدكزئيرصولهفيخرجالذتبيقهقهةالخلى

.؟االانتحارقررتهل

اصبحتوليلىتحتخنهاوالجدةخويلاالليلكان

فيعاودالنومتعاودثموتستيقظتصرخ.اللعبةمنجزءا

ايهل:البيدرسيدي:البيدريقنعانوعليهرحلتهالذئب

..واكرمالبيادرانتجتهماابدعياةالعظيمالبيدر

ذيليتقصممالعاهرةتلكللنملةاعطيهالقمحمنشيئااعطني

..العنزتوائمفأكل

الابةبأسىيتجادلونفسمعتهمصباحذاتافاقت

القرب"مغادرةباصعرارالجدةرفخت.وألجدةوالام

51كأفوهذهالارضاهافقالذلكرونابنهاوحذرت

ولاتأخذعاقةهذهوالارضةاسبعاتعرفلااولادي

الارضهذهفيوالبركةالخيربحزمفاجابتهتعطي

يموتاحداتدعولاالزرعححناصنافعامكلتنبتالتي

يتضورالجوعمنيموتلامن:أجابها.عطشااوجوش،

اخر.حلالمدينةوفي.!ن!

والقضاءرحمةإوقلبدونفاجرالقريةفي؟لذخب

ماتطفلاعمتهاانجبتطسنةمنذ..هـصحيلايبدوعليه

كانتليلىانالا،الحمىاصابتهفقالوااشهربعد

يموتلموالاايضماهذدـالمرةفعلهاقدالذئبانتعرف

!؟القريةفيالاطفال

مدفهي؟المدينةتبعدكمتعرفلاةبعيدةالدينة

علىاليسيرمنوليسجدابعيدةلكنهاابدااليهاتذهب

الذهابابتالجدغانغير،اليهايصسلانالذلب

والمنزاتوالارضالبيتاحرسهخاابقى:م!هم

والمدينة،هناوأموتعثتوهناولدتحهـنا.ادجاتوا

القناعةلكنالفقرعليناتحب،لامثالشاليست

بينماالذئبافترسهاالقريةكأطفالوالجدة.فنيلة

صرخت،غدراعليهاانقض،الحقلفيمشغولةكانت

مريعه.معركةبينهمانشبتثموقاومتواستنجدت

المدينة.نرولهممنواحدةسنةبعد.ماتتلكنها

قبلتاليها،توسلتمعثمتلتيانليلىاسترحمتها

القافلة.عنالجدةتتخلفلماذا.ر%يهلتغيرفلميدها

القططكمواءخافتب!وتتناديهابعيدمنتسمعها

العاجزةالجدةبنداءإبهةغيرمسيرتهاالقافلةفتتابع

الابنيةاسطحعلى.فوققابعوالذئببالوكباللحاقعن

بمعركته!ليذكرهاكأنملالعجوزمنساخرايقهقهالفخمة

لا.امزوجهاكانانتعرفلا..زوجها.الخالبرة

معيحير.لا:وقالعادثمفرحافجنتاتزوجك:قال

.شيءكليتفحصالموقففيالنظريمعنةالقافلة

؟ا،نتحارقررتعلترى

وامدينةلكلاناماخرذئبامنفسهالذئبهو

يكنلمالقردةفي.ايضاهناككانلكنهنجذئبهاقري!

؟فيالافراحقحسيررأتهولطالماويحضرهاالامناسبةيفوت

علىيقفراويدبكونوهمالشبانارجلبينيرول

.وليالبىللعروسينيزغردنوهنوالصسباياالنشوةاكتاف

تخبرهم؟لوتتمنىكانت.عادةليلىتناملاالافراح

بداالتلميححنى؟كلمة،شيئاتقول.منهتحذرهم

انت:مرةاجابتهانفسهاجدتهاانطالمامستحيلا

فقدألعروساما،الحمىمنالطفلماتةليلىياتخرفين

الىالقرية،يأتيلاوالذئب،شرهاللهكفانابمرضاكميبت

الجدةظلت.يجرولالكنهالثعيدةالحقولفييمرقد

امن:فكرتلطالما،ضحيتهذهبتحتىببراءتهتومن

العنزاتافتراسعنالخبيثهذايعجزانالممكن

اكلهن،جدتييااكلهنلقد؟'الصغيراتالضعاف

وبعخسالدمبقعسوىتجدفلمالامعلدت،الامروانتهى

للحمىطمفيدالدواءهذا،ليلىيافمكافهحي..الاشلاء

الشيطانعلىاللهلعنةةالرحيمالرحمناللهبسمقولي

فتابعالجدةنامت.وناميالشفاءفيهليكن.الرجيم

ومأذا.قمحايعطيهانالبيدررفضر..رحلتهالذئب

ايهااذهب؟بعديدرسلمالذيالمكدوسبرقمحهيفعل

تدرستأتيالفرسوادعرغبتكقضاءاردتانالذئب

يصسبحذيلكتقضمللنملةتعطيهبعضهفاعطيكهناا؟قمح

اينللفرسمنلكن.العنزتوائمخداعلكفيتسنىقحيرا

عطشا؟تقضيكادوهيالبعيدالبيدرالىتدهبان

المدينةجميلة.المدينةوصلوا.فلاوالاالماءمنجرة

يمينأتنحرف،قلبهافيتتوغلرةالسيإظلت.جدتييا

طالعتهاالتيالابنيةوبهاء،ولنحرفوتتوغلوشما،

شيبليخبوجمالهاظل:التضاؤلفياخذالبدءفي

.وصيلواحتىوبغيرهمبهمثوارعهاوتضيقفشيئا

سشكنونانهمعرفتعندماكبيرةليلىدهشةكانت

فبىواحدةغرفةفيةووالدهاواخوت!،هيةجميعا

مدخليمينعلىغرفةاولفي.تحت.الاسفلالطابق

الطسالىيتغيرقد.السبعةالطوابقذاتالبناية

لهذهالوالدةضحكتالعلياالطوابقاحدالىفينتقلون

انهاليلىفكرت.مفهومغيربكلاموغمغمتالاحلام

الاولاديلعبلا.معهمتلعباولادعنستبحثالغدفي

كماالمدرسةالىتذهبقد.ندرفيماالاالمدينةفى

صاحبالانيقالرجلقال.القريةفيالحالكان

افرغهالحوائجمستودعثانيةاعطيكمغرفة:البناية

النهوضعلىتقدرلازوجتيانغير.محتوياتهمن

بزوجت"بالغرفةالقيوعلاقةما.البيتطباعباءوحدها

ما:مدافعلوالدهافقالليلىالىنظرأالبيتواعباء

سنة.عمثرةاثنتا!صبيةياسنككم.صغيرةتزال

وتكبرينالاطفللمعستلعبين.اللهشاءماصبية

ستلعب.غامضوالوقفالاشطلاعوحبالخوف.عندنا

هناكانتجدتهاليتط؟ماذاامالسيدةتخدمام
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تسهلالثانينجالغرفةةالمسالةفي.افتكروالنسألها

معترض!،.والدهااجابتالقبوفينافذةلا.العيسرعليكم

النهارفيالبابتفهحونةالاهميةتلكللنافذةليس

لوماذا.والشتاءاللميلفيتقفلونهش.والححيف

ثلاثالتجربةدامت؟السبوعاحظهاليلىجربت

.تاخوسى

الىالذئبهرول.البيدرالىالذهابالفرسابت

ترويواحدذجرة.رحماك.النبعسيدى:الماءنبع

وضجر.بكبرياءالنبعأليهنظر.العطشىالفرسغليل

الذئبابتشمطيناديهالنبععاد.خطوتينازرنباارتد

حتىالمصعدفيليلىاجتازتهاطوابقعش!هـة.ارتياحا

ايضاانيقةوزوجتهتالانيقالسيدبيتوصلت

كمةالمدرسةمنعادواحنىطويلاالاففالوانتظرت

والاثاثجميلوالبيت..المدينةهذهاطهالجميلونهم

تلصبلم.المنوكحكاياتفيرإتهاح!لفجىعوكلجميل

فبىلكنها.وحدهما،خفاللعب.ا،عفالمعليلسى

قالت:اجدةاحكايةعليهمقحستمساءوكحلالمساء

وقعالةالبيدربقمح.نالمينيحتىذيلكاشضملاالنملة

الياغرساوقالتطقمحاقآعطيكالفرساحخرالبيدر

ادع.الشتاءفيضجرااموتالنبعوقال.ماءبجرة

استعذب.بهمالنفسفدمتعيرقصونوالشبانالحسبايا

النملةقضمتهبذنبالذئبعلدولمل..الفكرهالعثبان

الحليباحملامكمانابالبلافتحوا:العنزاضوالموقلل

ايهااذهب:اجابوهقرنيعلىوالحشيشثدييفي

نحنوهاوشربنااكلنا.قبلكامناجاءتةالحقيرالذئب

غما.يموتكادحتىيعويالذئبظل.الليلفيئنتسامر

النعاس!غلب!مثموصفقواشماتةوفهقهواالاطفالفرح

غدراهاجمها،بالسقفليلىعيناتعلقت.فناموا

فيافترسها.نفشهاعنالدفاععلىتقدرلموالعجوز

التتبعهذاعنتكفالاوالقافلة..رحلتهوتابعالحقل

الملكةتلكوالنملةالركبعنتتخلفالجدة؟المضني

مشتاذاتمشي.وقووبثقةالمسيرةتتقدمالجبارة

لحظة،تستريحتدعهلفلااسرعتانالخطىوتسرع

وهذاالهوةتلك،الصنخرةوتلك.علمنيقهقهالذئب

!؟الانتحارقررتهلترى..القاع

والظلمةخافتالليل؟كابوسامماردامهذااذلب

.فذةالنلفتحاتمناتنوربحنيصتوىيضيئهالا

يثقلةصدرهافوقالجاثمالحملوذلكنفسهايضيق

ناعليهافيدمرشيئاتبصرانتحاولوفزعاالماتتلوى

بالدواءهذاخذي.كابوسامماردامهذااذئبنميز

لعت"الرحيمالرحمناللهبسمقوليةللحمىمفيدانهليلى

تختنقتكاد،يزدادالثقل.الرجيمالشيطانعلىالله

يد،حلقهاالىالصرخةفترتدتصرخالحملبهذاتنوء

شىءلا:يقولتسممعهثمفمهاتغلقكبيرةكف.تمتد

يدها.فيليراتخمسدس.خذي.البتةخطير
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الرجيمالشيطانعلىاللهامحنةالرجمارحمناإلمهابسم

كفاتافتاكمرضمنماتتوالعروسليلىيامحهومةانت

لمخمهدليراتالخمسقةوشانغيردـ.شإلها

.لثبذ

"،*

رجليتزوجولم.فرحافجنتةاتزوجكلمحال

الاخرين"لانقاذولدوااناسهناك\)؟مثلهافتاذثري

لهاايكونترى.منهملعله،والدتهاتقولكانتهكذا

،تتكلماناليهالسيدةتدعو؟المتزوجاتكحلجميلبيت

انيقةالشيدةوتحضر.الزيارةوتتمتتفقانبالهلتف

تأتيتقبالتهاتجلس.ايضناانيقةهيوتكونكعادتها

وتشربانتاكلان.المنافخسوتفرغوالحلوىبالقهوةالخادمة

فوقوالسعاقكذويلةسيجارةمنهماواحدةكليدوفي

الجوولزداداقهقهاتاوإرتفعالى*حاديثوتخولال!حاق

تذكرهللنلكنهاالاولادعنليلىوتسانيا.المحمفة

.ضبطتاكثراوسنةعليهامخ!ىالتيالحادثةبتلك

ينتلمبتحقيقفبدأتليراتالخمساوراقالسيده

لين؟تقوهذالكاينمن:والجوابالسؤالبينوحفعة

فعم؟الحقيقة.العقوباتاقصىتناليناوالحقيقة

سأفضحشيئااخفيلن..كاملةسأقولها؟الحقيقة

وتجمعالليلكانولما.الانبعدسرااكتمولنالامر

فضحعلىمصرةتزالماليلىوكانتكعادتهمالاطفلل

لافتراسهنوشهوتهالعنزاتبابالذئبوملتلةالمط

صمالامالعنزةكانت.الدنيافيشهوةتعادلهالا

اصبحوهكذاالباباقفل؟الداخلالىفدفعهابالدخول

عليهميقضيانالذئبيشأولم.تمامامواجهتهمفى

.الافتراسلذةعندهقفوقالتعذيبفلذةواحدةدفعة

؟فيعنقهافيمخالبهاغرز،عضااشبعهالحالامهاجم

لاطفالها.خرنتهالذيحليبهاسال،وثدييهادرهاى

فيهايتحركلابدمالهامفتسلةفارتمتالاوضعلىسال

يبمكان.يقتلهاانيشإلم.مقهورتينعينينسوى

واحداابنائهلالتهاموتشهدلترىحيةابقائهاعلى

الكوخعويلهموملأالضعيفصراخهمارتفع..واحدا

علىللانقضاضالمتفردةطريقتهوللذئب،يتهاوىكادحتى

عينوفقأاخيهانفوجدعالاولاذنقضم،فريسته

بطونهم.فيوانيابهاعناقهمفيمخالبهاغرزثمالثالث

الكوخجدرانفلطخالصغيرةاجسادهممنالدمانبجس

تنفعهاندونارضايتمرغوا)كلالسقفوصلحتى

النجدةوطلبوالعويلالصراعبينهكذاوظل.المقاومة

علىالذئبتربعذلك.عندعليهمقضىحتىوالرحمة

باكلةالنفسيمنيسعيدامرتاحاوالجثثالدمعرش

..شهية

والصياد:استرحموها،بخواتذعراالاحلفالكرح

يأتيكانالذيالصياد،ليلىياعنهتحدثيناكنتالذي



الصياد.عليكماحسذبكنت!هواينلنجدتهماحيانا

هـ،ن،المرذهذهاستغاثتهميس!لميآقيكانالذي

إخاباتافيالشاردةفريسته:مطاردذالاخهومنهمكا

انها.القططكمواءضعيفوصوتهمبعيدذوالغابات

كذبةوليلىتيسحكايةوالاخرىالكذباتككلكذبة

احبتهالتيهيليلىاحبماقشى.الاخرىهي

امرهاانفضححنىوالغزلالشعراتوتابهوتولهت

اغانيتنشدالصحاريفيوتشردتالقبائلونبذتها

،وظلتالعواخفبهاوهاجتالليلجاءكلماالهوى

ويبسىشعرهاوابيخىوشاختدبلتحتىحسذلك

اموربتدبيرمشغولاكان..قيرو.ما-تثمجسدها

وراءها.تسيرالقافلة.كلهامشاوحلالقبيلة

انت/العنزاتكمواءالجدذصنوتفيصلهاتسترحمها

فتاكومرضبالحمىامحيبالطفلتليلىياتخرفين

هنا.منالمرورعلىيجرؤلاوالذئبالعروسعلىقضى

ماالشيدامالذئبامالماردامو.تعرفينهلاانت

ركحنى..حطولاتحقيقاالسيدذواجرت.ازواالرجل

قال.الفرسالىاجيدراالىالنملةمنكالمجنونالذ؟ب

هكذااوالزواجوكانالفرحعنفجنتاتزوجك:الرجل

قالاسابيعوبعد.تزوجا،الىاعجدذاتهماالا6خلنت

لبع!ىتحتاجوالقضيةانتهىالزوات.ازراجاانتثى

نعم...حلااقترحتمشيئااملكلا..واناالمال

عاجزذساذجةالجدذتزالما..نفشهالحلهذااقترح

اجابهصا:واحتجتاعترضتولما.التصديهتعن

ككلمهنةانهلثمالماللياينو!تاحلامكتصدقبت

وكقحالكاوكان..انليلنمانولماالاخرىالمحن

شاهدت.السريراغطيةتوىبيضباليسوحالكشيء

مسدالجدرانتلطختالعينين؟غتوحةابنالهاافتراسالام

وماردهنطوماردجثمومارد.والسريردماوالارض

الابيضىوالثوبتلمعانالنملةوعيناولىوعاردجاء

ألنقودقطعةووالزوبموالقصروالحشموالخدمجدةوالس

الزوابم،انتهىةالبيتالىعادتاسبوعينوبعدكبرت

اجد.واتتبعه!اوالقافلةانتهىشيءورلانتهىالزوات

باغراءامامهاتتلألأوالحسخرذمسنموعغيربصوتتحرخ

حمداكاؤتترى..القاع..تحتضمنهاالئهوذ.كالجنون

؟الانشحارقررت

تقدمالآدابدار
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بقلمرواية

دببريهربسى

ء!فة

،الثورةفيثورة"مؤلفيقفز،الروايةهذهفي

صرين،المعللؤنسيينلليينالروامنالاولالصفالى

تقديراالمشهورة"فمينلفزةجا"أخيراقينلل

رننه.لموهبته

بوويس،وامراوبلقصة"يحترقالثلح"و

ثمبهفيلتقي،الآخرعنأحدهمليبحث،وايميلا

عبر،ويفقدهاليهوجن،ثانيةبهيلتقيثم،يضيعه

والموتوالعذابالنضللفي.وأميركاأوروبا

البشر.صأجلمن.والقتل

منتقاتلأن،،لنمساجبالابنة،ايميلالختارت

فرنسي،يشابنلهافلقيوتلتقي.العدالةأجل

ولكنهل،فتسحره،خرى2ثورةمننجا،بوريس

فتعيشوتذهب،رلوصكلهو،ثوريازعيماتحب

اليومالى،والفرحالخفاءفي،"لاباز"فىمعه

كليميلالوتصد.البوليفيةالشرطةلهتغتلالذي

،تنتظرهالذيوالطفل،تحبهالذيالرجل:شيء

الذيالدربتعركلاولكنها،تخوضهاالتيوالمعركة

الىبوليفيلومن،التشيليالىكوبلفمن،سلكته

بقدرهانضطلع،همبورغالىباريسومن،انكلترة

المناضلة.المراةقدر.النهايةحتى

.الابطالهؤلاءقصةكايسكنريخالتل"ان

بوويمىسعادةان.والمهم،وعذابهم،لحمهمقهو

سيكونوناخرينانلساولكن،مستحشلةوايميلا

.ضقلءأقل،بفضالما،يوما

عصرنا.مأساةفيحبأغنيةالروايةهذهان

.وللنضللللحعأةارادةتوكيد

القادمالشهرفيكصصر
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